“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”
Ata da 22ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da Câmara
Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 21 de maio de 2018. Aos vinte e um
dias do mês de maio, do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, em São Bento
do Sul, Estado de Santa Catarina, nas dependências da Câmara Municipal, sita à Rua
Vigando Kock, 69. Presentes a totalidade dos senhores vereadores. Reuniu-se a
Câmara Municipal, em sessão ordinária, sob a presidência do Vereador Edimar
Geraldo Salomon, secretariada pelo Vereador Jairson Sabino. Havendo quórum legal,
em nome de Deus foi aberta a Sessão. Feita à leitura do Artigo 45 do Estatuto do
Idoso, pelo vereador Nivaldo Bogo. ATA: Discutida e aprovada à ata da 21ª reunião
ordinária, deste segundo ano legislativo da 18ª legislatura. EXPEDIENTE: Do
Expediente constou: Ofício 201/2018 do Executivo Municipal, encaminhando os
Projetos de Lei 142 e 143/2018 a seguir discriminados: Projeto de Lei 142, Concede
revisão geral anual; Projeto de Lei 143, Ratifica o Termo de Fomento nº 001/2018,
celebrado entre o Município de São Bento do Sul e a JCI de São Bento do Sul; Ofício
198, acusando o recebimento de indicações; Projeto Legislativo 056/2018, Concede
revisão geral anual; Requerimento 093 do vereador Daguimar Nogueira; Indicações
1241 e 1242 do vereador Daguimar Nogueira. Correspondência Expedida: Os ofícios
expedidos constam da pauta, que é parte integrante da presente Ata. ORDEM DO
DIA: Dentro da ordem do dia, o senhor presidente, encaminhou para as Comissões
Técnicas, os Projetos de Lei 142 e 143 do Executivo Municipal, bem como o Projeto
Legislativo 056, e suspendeu a sessão para analise dos Projetos de Lei 142 do
Executivo Municipal, e 056 do Legislativo Municipal. Em discussão única e votação a
Moção nº 083/18 – Fernando Mallon – Moção de Aplausos para a Fundação
Cidadania pelos relevantes trabalhos prestados através do Programa Doe Sangue,
Doe Vida. Com a palavra o vereador Fernando Mallon disse que a Fundação tem
como objetivo fazer o trabalho na busca de voluntários para transplante de medula
óssea. São Bento do Sul é modelo na questão relacionada a coleta de sangue. A
fundação foi fundada em 2005 com o objetivo de auxiliar famílias carentes através de
oficinas de trabalhos manuais para aumentar a renda familial. Com a palavra o
vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que tem acompanhado o trabalho da
fundação desde o início. É um trabalho muito importante e essas pessoas merecem
essa moção de aplauso. Com a palavra o vereador Marco Rodrigo Redlich disse que
conhece o trabalho da fundação e que em 2010 quando era presidente da JCI, o seu
primeiro projeto foi referente a doação de sangue e que nesse ano o trabalho ainda
não era feito pela fundação. Com a palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima
disse que as pessoas envolvidas têm uma participação no amplo sentido de
solidariedade. Lembrou que no ano de 2009 o vereador Sabino trabalhou na
organização desse projeto. Com a palavra o vereador Mallon disse que em 2013 foram
250 doações, 2014 pulou para 590 doações, em 2015 1100 doações, em 2016
2.000,00 doadores. Com a palavra o vereador Jairson Sabino comentou a respeito do
maior doador de sangue do mundo é de Canoinhas e que essa causa ganhou grande
espaço para conseguir um posto de captação na cidade. Disse que trouxe a ideia para
São Bento do Sul e que por questões políticas abandonou o assunto, mas a causa
emplacou. Com a palavra o senhor presidente disse que lembra do trabalho feito pelo
vereador Sabino e também dos trabalhos feitas pela esposa do vereador Mallon. Disse
que sua filha sempre colaborou nos eventos promovidos pela fundação. Por fim pediu
para subscrever a moção. Ninguém mais querendo se manifestar foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade a Moção nº83/18. Em seguida, por solicitação do
vereador Daguimar Nogueira o requerimento 93/18 foi retirado de pauta por haver um
erro material. Em discussão única e votação o certificado de Regularidade 54/18 –
CERENE. Com a palavra o vereador Peti disse que o CERENE, bem como todas
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entidades precisam fazer uma prestação de contas para receber um certificado e ter a
sua utilidade pública certificada. Ninguém mais querendo se manifestar foi colocado
em votação e aprovado por unanimidade o certificado de regularidade nº 54/18. Em
segunda discussão e votação o Projeto de Lei nº 134/18 – Executivo Municipal –
Autoriza a pavimentação de vias públicas com aplicação de lajotas ou de agente antipó, em regime de mutirão, por interessados e o município de São Bento do Sul. Com a
palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que foram feitas modificações
sugeridas pelo vereador Mallon e que agora entra em votação. É um projeto que visa a
possibilidade de os moradores pavimentarem o seu ruas em parceria com a prefeitura
e da mais uma oportunidade de conseguir a pavimentação das ruas de menor tráfego.
Ninguém mais querendo se manifestar foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade o projeto de lei 134/18. Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 135/18
– Executivo Municipal – Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento
vigente do município. Com a palavra o vereador Marco Rodrigo Redlich disse que o
projeto trata de uma suplementação necessária para dar sequencias nas obras no
centro de inovação. Comentou também acerca da solicitação de R$150 mil dos
bombeiros para reforma no posto avançado do Bairro Oxford. Ninguém mais querendo
se manifestar o senhor presidente informou que o projeto de lei seguirá para discussão
e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 140/18
– Executivo Municipal – Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento
vigente do município. Com a palavra o vereador Mallon disse que estamos fazendo
dotação orçamentária para devolução de valores que não foram utilizados. Com a
palavra o vereador Redlich disse que é uma suplementação para devolução de
convênios que tiveram seus objetos realizados e que tiveram recursos sobrando. O
valor que mais chama a atenção é da revitalização da Avenida São Bento que sobrou
um valor de R$ 124 mil. Com a palavra o vereador Peti disse que essa é mais uma
forma que os entes federativos têm para tirar os recursos vindos do município. O
município é penalizado porque cumpriu as prerrogativas de uma licitação bem-feita.
Com a palavra o senhor presidente disse essa devolução é uma sacanagem o
município ter que devolver esses valores para o governo federal. Os deputados
deveriam propor novas leis com essas sobras de projetos. Ninguém mais querendo se
manifestar o senhor presidente informou que o projeto de lei seguirá para discussão e
votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 141/18 –
Executivo Municipal – Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento
vigente do município. Ninguém querendo se manifestar o senhor presidente informou
que o projeto de lei seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Em
primeira discussão o Projeto de Lei nº 142/18 – Executivo Municipal – Concede
revisão geral anual. Com a palavra o vereador Mallon disse que o projeto visa
reajustar o salário dos servidores com base no INPC no valor de 1.69%. Os
caminhoneiros estão parando o Brasil por conta de um aumento de 25% nos
combustíveis. Com a palavra o senhor presidente disse que os servidores estão
“preocupados e sem saber no que gastar tanto dinheiro”. Todos sabem que essa é a
maior mentira que já se pregou no Brasil nos últimos anos. Ninguém mais querendo se
manifestar o senhor presidente informou que o projeto de lei 142/18 seguirá para
discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão o Projeto de Lei
Legislativo nº 056/18 – Edimar Geraldo Salomon – Concede revisão geral anual.
Ninguém querendo se manifestar o senhor presidente informou que o projeto de lei
seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Neste momento foi
colocado em votação o requerimento 94/18 que solicita dispensa de interstício para os
projetos 142/18 e 56/18 por tratar-se de matéria urgente. Ninguém querendo se
manifestar o requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
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Neste momento foi feita a entrega da moção de aplauso aos pastores Claudemir de
Melo e Cristina de Melo. TRUBUNA LIVRE. Neste momento foi cedido espaço ao
senhor Renato de Figueiredo Santos para falar sobre as ações e resultados do
convênio da quimioterapia. No final de sua apresentação o senhor Renato respondeu
a diversas perguntas dos vereadores. Não havendo mais nada a se tratar, o

senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os
Vereadores para a Sessão Ordinária que ocorrerá no dia 24 de maio de
2018, as 19h00min. Encerrando e mandando lavrar a presente ata. Sala das
Sessões, 21 de maio de 2018.
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